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QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)         
Blodprøvetagningsrør 

Blodprøvetagningsrør  200 rør 
Katalognr.  622526 

QuantiFERON Nil Tube (grå hætte, hvid ring) Nil 50 rør 

QuantiFERON TB1 Tube (grøn hætte, hvid ring) TB1 50 rør 

QuantiFERON TB2 Tube (gul hætte, hvid ring) TB2 50 rør 

QuantiFERON Mitogen Tube (lilla hætte, hvid ring) Mitogen 50 rør 

Indlægsseddel til QFT-Plus-blodprøvetagningsrør  1 
 

Vigtig bemærkning: Blodprøvetagningsvolumenen for et rør påvirkes af højder. QFT-Plus-blodprøvetagningsrør skal anvendes fra 

havniveau til 810 m. Hvis QFT-Plus-blodprøvetagningsrørene anvendes uden for disse højder, eller hvis der aftappes for lidt blod, 

kan der udtages blod med andre prøvetagningsmetoder som beskrevet nedenfor. De leverede blodprøvetagningsrør er kun til brug 

med QFT-Plus-analysen, og følgende instruktioner er udelukkende relateret til brugen af QFT-Plus-blodprøvetagningsrørene. 

Der er fasttørret antigener på blodprøvetagningsrørenes inderside, så det er væsentligt, at rørenes indhold blandes grundigt med 

blodet. Rørene skal overføres til en 37 °C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter blodprøvetagning. Følgende 

procedurer bør følges for at opnå optimale resultater. 

Blodprøvetagning: 

1. Mærk rørene korrekt. 

Sørg for, at hvert rør (Nil, TB1, TB2 og Mitogen) kan identificeres via mærkningen eller på anden måde, når hætten er fjernet. 

2. For hver patient opsamles 1 ml blod ved venepunktur direkte i hvert af QFT-Plus-blodprøvetagningsrørene. Denne procedure 

skal udføres af en uddannet bioanalytiker. 

Vigtig bemærkning: Rørene skal have en temperatur på mellem 17 °C og 25 °C, når blodet fyldes i dem. 

Eftersom 1 ml rør aftapper blod relativt langsomt, skal røret beholdes på kanylen i 2-3 sekunder, når røret ser ud til at være 

helt fyldt. Dette sikrer, at der aftappes det korrekte volumen. Det sorte mærke på siden af rørene angiver det gyldige område 

på 0,8-1,2 ml. Hvis blodniveauet i et eller flere af rørene er uden for området for indikatormærket, skal der tages en ny 

blodprøve. Hvis der anvendes en sommerfuglekanyle til udtagning af blod, bør der anvendes et “gennemskylningsrør” for at 

sikre, at slangen fyldes med blod inden brug af QFT-Plus-rørene. Hvis QFT-Plus-blodprøvetagningsrørene anvendes i større 

højder end 810 meter, eller hvis der aftappes for lidt blod, kan brugerne udtage blod ved hjælp af en sprøjte og straks 

overføre 1 ml blod til hvert af de 4 QFT-Plus-rør. Af sikkerhedsmæssige årsager gøres dette bedst ved at fjerne sprøjtekanylen 

under overholdelse af passende sikkerhedsprocedurer, fjerne hætterne fra de 4 QFT-Plus-rør og tilsætte 1 ml blod til hvert rør 

(op til midten af det sorte mærke på siden med røretiketten).  
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Sæt hætterne godt fast igen, og bland som beskrevet nedenfor. Alternativt kan blod opsamles i et enkelt generisk 

blodprøvetagningsrør, der indeholder lithium-heparin som antikoagulans og derefter overføres til QFT-Plus-rør. Brug kun 

lithium-heparin som antikoagulans til blod, da andre antikoagulanser kan påvirke analysen. Fyld et blodprøvetagningsrør 

(mindst 5 ml volumen), og bland forsigtigt ved at vende røret flere gange for at opløse lithium-heparinen. Blod skal 

opbevares ved stuetemperatur (22 °C ± 5 °C), før det overføres til QFT-Plus-rør til inkubering, hvilket skal påbegyndes inden 

for 16 timer fra blodprøvetagningen. Hvis blodet er blevet opsamlet i et lithium-heparinrør, skal prøverne blandes jævnt ved 

at vende dem forsigtigt, før de dispenseres i QFT-Plus-rør. Dispenseringen skal udføres aseptisk (med brug af passende 

sikkerhedsprocedurer) ved at fjerne hætterne fra de 4 QFT-Plus-rør og føje 1 ml blod til hvert af dem (til midten af det sorte 

mærke på siden af røretiketterne). Sæt hætterne godt fast på rørene igen, og bland som beskrevet nedenfor. 

3. Straks efter påfyldning af rørene skal de rystes ti (10) gange og tilstrækkeligt til at sikre, at indersiden af hvert rør fyldes 

med blod, så antigenerne på indersiden af røret opløses. 

Vigtig bemærkning: Rørene skal have en temperatur på mellem 17 °C til 25 °C, når de rystes. For kraftig rystning af rørene 

kan skabe gel-forstyrrelser og forårsage afvigende resultater. 

4. Efter mærkning, fyldning og rystning skal rørene overføres til en 37 °C ± 1 °C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 

16 timer efter prøvetagning. Før inkubering skal rørene opbevares ved stuetemperatur (22 °C ± 5 °C). 

Inkubering af rør og opsamling af plasma: 

1. Hvis rørene ikke inkuberes umiddelbart efter prøvetagningen, skal rørene blandes ved at vende dem på hovedet og op igen 

10 gange straks før inkubering. 

2. Inkuber rørene STÅENDE ved 37 °C ± 1 °C i 16 til 24 timer. Inkubatoren kræver ikke CO2 eller fugt. 

3. Efter inkubering kan blodprøvetagningsrørene opbevares ved 4 °C til 27 °C i op til 3 dage før centrifugering. 

4. Efter inkubering skal rørene centrifugeres i 15 minutter ved 2000 til 3000 RCF (g). Gelproppen skiller cellerne fra plasmaet. 

Hvis dette ikke sker, skal rørene centrifugeres igen. 

Det er muligt at opsamle plasmaet uden centrifugering, men der kræves større forsigtighed for at fjerne plasmaet uden at 

hvirvle cellerne op. 

5. Plasmaprøver bør kun opsamles ved brug af en pipette. 

Vigtig bemærkning: Efter centrifugering skal det undgås at pipettere op og ned eller på nogen måde blande plasmaet inden 

opsamling. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. 

Plasmaprøverne kan overføres direkte fra centrifugerede blodprøvetagningsrør til QFT-Plus-ELISA-pladen, også når der 

anvendes automatiserede ELISA-arbejdsstationer. Plasmaprøver kan opbevares i op til 28 dage ved 2-8 °C eller, hvis de er 

opsamlet, under -20 °C i længere perioder. For at opnå tilstrækkelige prøver skal der opsamles mindst 150 µl plasma. 

Varemærker: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (QIAGEN-gruppen). 

For opdateret licensering og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til indlægssedlen til QuantiFERON-TB Gold Plus ELISA. 
1085208DA Rev. 02 03/2015 ©2015, QIAGEN, alle rettigheder forbeholdes. 
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40724 Hilden, TYSKLAND 
Tlf.: +49-2103-29-0 

Besøg www.qiagen.com for kontaktoplysninger til 
teknisk support. 
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